Hora est! Leren promoveren
Schrijf een sterk onderzoeksvoorstel
Hora est! Leren promoveren begeleidt u in het voortraject
van uw promotie: het opzetten en uitwerken van een voorstel
voor uw promotieonderzoek. Tijdens de vier opleidingsdagen
volgt u workshops, krijgt u intervisiebijeenkomsten, voert u
gesprekken met begeleiders en docenten en werkt u aan de
hand van opdrachten aan uw eigen onderzoeksvoorstel en leert
u onderzoek doen. Uw doel is het schrijven van een afgebakend
voorstel voor een promotieonderzoek, inclusief een duidelijke
en werkbare onderzoeksopzet. Tijdens de laatste dag presenteert u uw voorstel aan uw docenten en uw mede deelnemers.
De opleiding Hora est! vormt niet alleen een goede voorbereiding op uw promotie, maar is ook waardevol als u bijvoorbeeld
besluit om een boek te schrijven of een artikel te publiceren.
De opleiding is opgezet met een typisch Rotterdams methodologisch kader: een combinatie van een theoretische en praktische
benadering die goed aansluit bij de vaak praktische onderwerpen
van deelnemers. U ontdekt welke wetenschappelijke theorieën
en onderzoeksmethodologie u adequaat kunt toepassen op een
bepaald probleem en waarom. Vaak worden hierbij diverse methoden van onderzoek naast elkaar gebruikt en wordt er gekeken
naar overeenkomsten en verschillen in termen van toepasbaarheid. Men noemt dit ook wel de triangulatie van onderzoeksmethoden en theorieën.

Resultaten
Na het volgen van Hora est! Leren promoveren
• heeft u een wetenschappelijke probleemstelling, doelstelling
en vraagstelling geformuleerd
• heeft u beoordeeld welke kwalitatieve en/of kwantitatieve
methodes u inzet voor het beantwoorden van uw
onderzoeksvraag
• heeft u een voorlopig & overtuigend onderzoeksvoorstel
geschreven.
• weet u hoe u een onderzoek opzet (dit kan ook voor andere
doeleinden dan een promotie gebruikt worden)

www.erasmusacademie.nl/hora-est

Wanneer

(Vrijdag) 15 november 2019, 13 december
2019, 17 januari 2020, 7 februari 2020 en
6 maart 2020
Prijs

De investering bedraagt € 3730 (vrijgesteld
van BTW). Inbegrepen zijn dagarrangement
en cursusmateriaal.
Waar

Campus Woudestein, Erasmus Universiteit
Rotterdam
Direct inschrijven

Na uw optionele aanmelding heeft u een
intakegesprek met 1 van de docenten.
Op grond van het advies na dit gesprek
kunt u besluiten om uw aanmelding definitief te maken. Schrijf u in via onze website:
www.erasmusacademie.nl/hora-est
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 18.
Certificaat

Op de laatste dag van de opleiding ontvangt u als bewijs van deelname een certificaat van Erasmus Academie. Voorwaarde
is dat u aan de opdrachten heeft voldaan
en maximaal 1 collegedag heeft gemist.
Meer informatie

Neem contact op met Miranda Smit,
Adviseur opleidingen T: 0104088687,
E: smit@erasmusacademie.nl

Programma
Dag 1: 15 november 2019
Ter voorbereiding beschrijft u het probleem of thema wat u wilt
Onderzoeken (opdracht 1). Tijdens de eerste bijeenkomst staat de
haalbaarheid van uw onderzoek en de passie voor uw onderwerp
centraal. U licht uw ideeën toe. In de middag wordt in gegaan op
de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van een onderzoeksvoorstel
Dag 2: 13 december 2019
De tweede bijeenkomst start met onderzoeksmethodologie, wat
zijn de eisen die aan onderzoek worden gesteld, wat zijn de vooren nadelen van verschillende methoden etcetera. De verschillende methoden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden
besproken. De middag bestaat uit een intervisiebijeenkomst op de
door u geformuleerde probleemstelling, doelstelling en vraagstelling (opdracht 2).
Dag 3: 17 janauari 2020
De ochtend van bijeenkomst drie legt zich toe op de vraag hoe u
uw onderzoeksvraag en -voorstel, dataverzameling en data-analyse structureert. In de middag is er een tweede intervisiebijeenkomst gepland rond opdracht 3: de methodologische verantwoording van uw onderzoeksvraag: welke methode kiest u en
waarom?
Dag 4: 7 februari 2020
De vierde bijeenkomst start met een sessie over de praktische
voorbereiding op een promotietraject. Welke soorten trajecten
zijn er (betaald/onbetaald, binnen of buiten een onderzoeksschool), en hoe ziet de opbouw van een promotietraject eruit?
Ook krijgt u tips over het vinden van een promotor. De middag
wordt ingevuld met intervisie op uw concept onderzoeksvoorstel
(opdracht 4). Samen met uw begeleiders en medecursisten bespreekt u de uitgewerkte onderzoeksvraag, incl. de wetenschappelijke relevantie en de methodologische verantwoording.
Dag 5: 6 maart 2020
Hora est!:
U presenteert uw onderzoeksvoorstel. U heeft het commentaar
op uw concept voorstel verwerkt en bespreekt nu het voorstel
voor een commissie van docenten die uw werk van commentaar
voorzien en suggesties doen voor verbeteringen en mogelijke
vervolgstappen. De opleiding Hora est! Leren promoveren wordt
feestelijk afgesloten.

Hoe verder na het volgen van deze opleiding?
U gaat zelf – met de bagage uit de opleiding - op zoek naar een
promotor die u verder in uw promotie-onderzoek begeleidt.
Het onderwerp van het onderzoeksvoorstel is hierin leidend. Dit
betekent in principe dat uw promotietraject bij iedere universiteit
in Nederland of in het buitenland een vervolg kan krijgen. Universiteiten stellen wel vaak aanvullende voorwaarden. Indien u aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam wilt promoveren bijvoorbeeld,
moet uw promotie ‘landen’ binnen één van de onderzoekscholen.

www.erasmusacademie.nl/hora-est

Ook kunnen universiteiten een fee vragen voor het begeleiden
van buitenpromovendi. Het is goed om u op de hoogte te stellen
van de regels van en eisen voor het buitenpromoveren bij de universiteit van uw keuze of waar uw onderzoek is toegelaten.

Docenten
Dr. Marja Flory, academic director.
Marja Flory is universitair docent Management of Change aan
Rotterdam School of Management (RSM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en academic director van Hora est!
Leren promoveren. Ze geeft colleges op het gebied van organisatietheorie, adviesvaardigheden en narratieve methodologie.
Dr. Frits van Engeldorp Gastelaars
Dr. Frits van Engeldorp Gastelaars is als medeoprichter van
het Hora est! programma sinds 2007 bij de opleiding betrokken. Naast het opstellen van onderzoeksprogramma’s heeft hij
uitgebreide (inter)nationale onderzoekservaring. Hij heeft o.a. 12
boeken gepubliceerd en 27 dissertaties begeleid.

Voor wie?
Hora est! Leren Promoveren is bedoeld voor iedereen die niet aan
een universiteit werkzaam is en de wens heeft om als buitenpromovendus een proefschrift te schrijven en de doctorsgraad (PhD)
te bemachtigen. Het onderwerp waarop u zou willen promoveren
en dat binnen Hora est! Leren promoveren wordt ondersteund,
kan in principe betrekking hebben op alle disciplines die aan de
faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam gedoceerd
worden. Uitgezonderd zijn de strikt medische wetenschappen.
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet:
www.erasmusacademie.nl/hora-est

Meedoen met
het webinar
Graag nodig ik u uit om deel te
nemen aan het webinar op
12 september 2019 19.30-20.30 uur
waarin Marja Flory en een alumnus
hun ervaringen delen. Ook kunt u
uw vragen aan hen stellen.

